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برپایی دومین جشنواره ملی » روز مزرعه«
 در اسالم آباد غرب 

نایب رئیس شورای شهر:
سیل اجاره خانه، مردم را چادر نشین 

کرده است

افزایش ۱۲ تا ۱۶ درصدی شهریه دانشگاه 
آزاد در سال ۹۸

مدیر کل بهزیستی کرمانشاه: 

نیازمندان در اولویت دریافت خدمات 
قرار گیرند

ارتباط دانشگاه با صنعت، از مهم ترین 
عوامل توسعه ملی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( کرمانشاه:

وام های اشتغال ۵۰ 
میلیون تومان شد

رئیس دانشــگاه صنعتی کرمانشــاه ،با تأکید بر ارتباط دانشــگاه با صنعت به عنوان عاملی مهم در توسعه  ملی 
و ایجاد اشــتغال پایدار و نیز هویت بخشــی علمی به دانشــجویان، افزود: امروز هدف از برقراری ارتباط با خانه  
صنعت اســتان شناســایی نیاز ها و چالش های صنعت توسط دانشگاه و تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت 
رفع این نیازهاســت. اکنون زمان آن رســیده که هر یک از ما با تغییر و توســعه جهان بینی خود، عاملی باشیم در 
جهت پایان دادن به مشــکالت  زیربنایی  و ســاختاری  جامعه، کاهش معضل بیکاری و افزایش سطح توانمندی 

و ایجاد انگیزه در دانشجویان ...
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مدیرکل بهزیســتی استان کرمانشاه در نشست مشترک با جمعی از مسئولین 
مجتمع های روســتایی استان کرمانشاه اظهارکرد: باید در جهت آگاه سازی شیوه 
های دریافت خدمات به جامعه هدف کوشــا باشــید و آنچه را که وظیفه ما در قبال 

مردم است به اطالع آنها برسانید تا خدایی ناخواسته حقی از کسی ضایع نشود.

رضوان مدنی افزود: تغییر نگرش مددجویان نسبت به توانمندی آنها در وابستگی 
شان به نهادهای حمایتی بسیار تاثیر گذار است.  وی تصریح کرد: آموزش خانواده 
ها و ارائه خدمت در قالب مولفه هایcbrرا با جدیت بیشتری انجام دهید و تالش 
کنید که نیازمنــدان در اولویت دریافت خدمات قرار گیرند.ونوس اندامی؛ نماینده 

مجتمع های روســتایی در این نشست خواستار افزایش واگذاری تعداد پروندها  و 
مبلغ یارانه پرونده های واگذار شده به بخش خصوصی با توجه به افزایش هزینه ها 
شدو پیشنهاد واگذاری قراردادهای تخصصی معاونتها به مجتمع های روستایی را 

مطرح کرد که مقرر شد در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کل بهزیستی کرمانشاه: نیازمندان در اولویت دریافت خدمات قرار گیرند ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

کرمانشاه

مدیر کل کمیته امداد اســتان کرمانشــاه گفت: ســقف وام های 
اشــتغال کمیته امداد از ۳۰ میلیون تومان بــه ۵۰ میلیون تومان با 

باز پرداخت حداکثر پنج ساله افزایش پیدا کرده است.
 حسین خدرویســی اظهار کرد: سال گذشــته ۱۲۰ میلیارد تومان 
تسهیالت اشــتغال در اختیار مددجویان کرمانشاهی قرار داده شده 
که امسال اعتبار این وام ها به بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان افزایش 
پیدا کرده است.خدرویســی با بیان اینکه در سال گذشته سقف وام 
های شغلی برای اجرای شــغل های خرد فردی ۳۰ میلیون تومان 

بوده، افزود: این اعتبار امسال ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی عنوان کرد: بازپرداخت وام های اشتغال نیز بنا به صورتجلسه 

شــورای پول و اعتبار به حداکثر پنج سال افزایش پیدا کرده است.
مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشــاه همچنین با تاکید بر اینکه 
وام های اشتغال تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای انجام شغل های 
فردی پرداخت می شــود، تصریح کرد: به آن دسته از کارفرمایانی 
که برای چندین مددجوی تحت حمایت شــغل پایــدار ایجاد کنند 
وام اشــتغال کارفرمایی تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می 
شود.خدرویســی با یادآوری اینکــه هدف از پرداخــت وام های 
اشــتغال خودکفایی اقتصادی مددجویان مجری طرح های شغلی 
است، تصریح کرد: طی هفت ســال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار 

مددجو کرمانشاهی به خودکفایی اقتصادی رسیده اند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( کرمانشاه:

وام های اشتغال ۵۰ میلیون تومان شد

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه ،با تأکید 
بر ارتباط دانشــگاه با صنعت به عنوان عاملی 
مهم در توســعه  ملی و ایجاد اشتغال پایدار و 
نیز هویت بخشــی علمی به دانشــجویان، 
افزود: امروز هــدف از برقراری ارتباط با خانه  
صنعت استان شناسایی نیاز ها و چالش های 
صنعت توسط دانشگاه و تربیت نیروی انسانی 
متخصص در جهت رفع این نیازهاست. اکنون 
زمان آن رســیده که هر یــک از ما با تغییر و 
توســعه جهان بینی خود، عاملی باشــیم در 
جهــت پایان دادن به مشــکالت  زیربنایی  و 
ســاختاری  جامعه، کاهش معضل بیکاری و 
افزایش ســطح توانمندی و ایجاد انگیزه در 

دانشجویان .
شیرین رضایی    -خبرنگار جام 
جم کرمانشاه: در راستای رسیدن به  توسعه  
حقیقی  و پایدار و همچنین ایجاد فرصت های 
مناسب برای کسب تجربه و شناسایی محیط 
های صنعتی و بازار کار برای دانشجویان، 
درنشستی با حضور شکری، رئیس هیأت 

مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
و مدیر عامل مجتمع جهان فوالد غرب، 
مرزی دبیر اجرایی خانه صنعت، ریاست و 
مسئولین دانشگاه صنعتی کرمانشاه در محل 
دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید. اختری  در 
ادامه ضمن اشاره به اختصاص بودجه در جهت 
توانمندسازی علمی دانشجویان و برگزاری 
تأیید  مورد  تخصصی  آموزش  های  دوره 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا، 
به معرفی اجمالی دانشگاه، اهداف و مأموریت 
های آن پرداخت. وی با اشاره به توانمندی 
های علمی و عملی اعضای این مجموعه، 
به بیان زمینه های همکاری و ارتباط بین 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان و مجتمع 
جهان فوالد غرب با این دانشگاه در چند 
محور اصلی پرداخت، از جمله: برگزاری دوره 
های مهارتی برای دانشجویان و ارائه مدرک 
از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
کاماًل مطابق نیازهای اصلی صنعت، اعزام 
تیم های متخصص متشکل از اعضای هیأت 

علمی این دانشگاه به جهت شناسایی و رفع 
نیازها و مشکالت صنعت مورد نظر، تأمین

R&D، برگزاری دوره های کارآموزی برای 
دانشجویان و ...

 رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه در پایان 
سخنان خود با توجه به اهمیت برقراری ارتباط 
مســتمر و افزایش تعامالت با خانه صنعت، 
معدن و تجارت اســتان، خواســتار دراختیار 
قراردادن اتاقی به این دانشگاه در محل خانه 
صنعت استان شد.سپس شکری، رئیس هیأت 
مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان و 
مدیر عامل مجتمع جهان فوالد غرب، با تأکید 
بر ضرورت ایجاد و توســعه ارتباط دانشــگاه 
با صنعت، افزود: اکنون وظیفه ما این اســت 
کــه با تقویت دیــدگاه ملی نگــری در بین 
دانشــجویان، حس مسئولیت پذیری و تعهد 
را در آنان برانگیخته و نقش و مسئولیت شان 
را در قبال ساختن آینده کشور به آنان گوشزد 
کنیم.شکری  در ادامه سخنان خود ضمن ابراز 
خرســندی از تمایل این دانشگاه به برقراری 

ارتباط مؤثر با صنعت و برگزاری نشست های 
این چنینی با صنایع مختلف، چنین بیان کرد: 
خانه صنعت استان از هیچ تالشی  در این زمینه 
فروگذار نخواهد بود و با برگزاری نشست های 
متعــدد و حمایت از مقولــه ارتباط صنعت با 
دانشگاه همواره در جهت بهبود و افزایش این 
تعالمالت تالش خواهد نمود. در ادامه مرزی 
دبیــر اجرایی خانه صنعــت، معدن و تجارت 
استان، درتکمیل سخنان شکری، به معرفی 
این مجموعه، اهداف، رسالت ها و همچنین 

اقداماتی که تاکنون در خانه صنعت اســتان 
صــورت گرفته پرداخت و با تأکید بر فرهنگ 
سازی در راستای ارتباط دانشگاه با صنعت در 
بین دانشجویان، خواستار ترغیب و تشویق هر 
چه بیشتر این عزیزان برای ورود به صنعت و 
استفاده از پتانسیل های آنان شد. گفتی است 
در پایان نشســت، اعضاء در خصوص زمینه 
های بیشــتر همکاری  به بحث و تبادل نظر 
پرداختند و سپس از فضاهای مختلف دانشگاه 

بازدیدی به عمل آمد.

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه مطرح کرد؛

ارتباط دانشگاه با صنعت، از مهم ترین عوامل توسعه ملی

خبر خبر

نایب رئیس شورای شهر:
سیل اجاره خانه، مردم 

را چــادر نشــین کرده 
است

 بازار گرانی اجاره خانه برای مســتاجران  به 
قدری سرســام آور و بلبشو است که عده ای را 

مجبور به چادر و کانکس نشــینی کرده است.
ابراهیم مرادی، نائب رئیس  شــورای شهر 
کرمانشــاه گفت: باتوجه بــه مراجعات مردم و 
تقاضــای آن ها به منظــور دریافت کانکس و 
چادر برای اســکان مستاجران؛ باید دادستان، 
دادگستری و صنف بنگاه داران پای کار بیایند 
و دســتور العملی صادر کننــد تا با مافیای بازار 

مسکن برخورد قانونی شود.

فرمانده انتظامی استان 
کرمانشاه منصوب شد

با حکــم فرمانده 
ناجــا، ســردار علی 
اکبــر جاویــدان به 
فرمانــده  عنــوان 
اســتان  انتظامــی 
کرمانشــاه منصوب 

شد.
جاویــدان که اصالتا کرمانشــاهی اســت 
پیش از این به عنوان فرمانده انتظامی اســتان 
گلستان فعالیت می کرد و از این پس جایگزین 
سردار منوچهر امان اللهی می شود.امان اللهی 
از ســال ۱۳9۳ و به مدت پنج ســال به عنوان 
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه مشغول 

فعالیت بود.

ثبــت نام بیــش از یک 
برای  کرمانشاهی  میلیون 

کارت ملی هوشمند

مدیر روابط عمومی اداره ثبت احوال کرمانشاه 
بابیــان این خبر که اعتبــار کارت ملی کاغذی در 
کرمانشــاه باطل شده اســت گفت: تعداد افرادی 
که در استان اقدام به ثبت نام کارت ملی هوشمند 
کرده اند، یــک میلیون و۳۳۱ هزار و ۱۷۶ نفر و از 
این تعداد ۶99 هزار و۵۲۵ نفر درشــهر کرمانشاه 

هستند. 
نگین عزتــی- خبرنــگار جام جم 
کرمانشاه: عرفــان موسوی با اشــاره به پایان 
یافتن اعتبار کارت های ملی کاغذی در کرمانشاه 
گفت: مهلتــی برای اقدام ثبت نــام باقی نمانده 
است، شــهروندان هرچه زودتر نسبت به ثبت نام 

کارت ملی خود اقدام کنند.
وی در ارتباط با تعــداد کارت های ملی صادر 
شــده در کرمانشــاه گفت: تعداد کارت های ملی 
صادر شــده در استان کرمانشــاه یک میلیون و 
۱۶۸ هزار و ۶۳۸ عدد و در شــهر کرمانشــاه ۶۰۴ 
هــزار و ۸۶۴ عدد اســت. همچنین ۲۷۶ هزار نفر 
در کل استان کرمانشــاه هنوز اقدامی برای ثبت 
نام کارت ملی هوشــمند نکرده اند. وی در ارتباط 
با تعداد کارت های ملی صادر شــده در کرمانشاه 
گفت: تعداد کارت های ملی صادر شــده در استان 
کرمانشــاه یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۶۳۸ عدد و 
در شــهر کرمانشــاه ۶۰۴ هزار و ۸۶۴، عدد است 
همچنین ۲۷۶ هزار نفر در کل اســتان کرمانشاه 
 هنوز اقدامی برای ثبت نام کارت ملی هوشــمند 

نکرده اند.
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فرمانده نظام وظیفه عمومی استان کرمانشاه با اشاره به ابالغیه جدید 
نیروهای مســلح کشــور در مورد ایثارگران گفت: به موجب این ابالغیه 
کسانی که ۲۸ ماه خدمت در منطقه )دفاع مقدس( دارند تا شهریور فرصت 
دارند از قانون معافیت یک فرزندشــان استفاده کنند بعد از این زمان این 

قانون اجرا نمی شود.
ســرهنگ علی اشرف نجفی در نشســت خبری که در نظام وظیفه 
عمومی استان کرمانشاه برگزار شــد افزود: به موجب این ابالغیه بعد از 
شهریور 9۸؛ به ازای هر ماه خدمت پدران در منطقه )دفاع مقدس( ۱۲ روز 

از خدمت فرزندشان کسر می شود.
* مشموالن غایب خدمت سربازی با محدودیت شدید 

اجتماعی مواجه می شوند
نجفی همچنین بــه پایان یافتن زمان مهلت پرداخت جریمه غایبان 
خدمت )کســانی که هشت سال بیشتر غیبت سربازی داشتن( اشاره کرد 

و اظهار داشــت: از فروردین سال جاری مهلت تمدید شده این ماده نظام 
وظیفه به اتمام رســیده و هنوز ابالغیــه جدیدی در این خصوص اعالم 
نشــده بنابرین افراد مشــمول باید خود را به نظام وظیفه برای گذراندن 
دوران خدمت ســربازی معرفی کنند.وی با اشاره به ماده های قانونی ۶۳، 
۵۸، ۱۰ و ۶۴ مربوط به مشموالن خدمت سربازی گفت: در راستای تشدید 
محدودیت های اجتماعی برای غایبان خدمت ســربازی؛ طبق ماده ۶۳ 
استاندار و فرمانداران موظفند در راستای محدودیت اجتماعی این افراد با 
استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی و مزد بگیر و غیره این افراد جلوگیری 
کنند و تمام نهادها و ارگان ها موظفند با حوزه نظام وظیفه همکاری کنند.

وی همچنین دادن هرگونه تســهیالت اعم از وام، صدور پروانه کسب، 
کاندیداتوری و اســتخدام برای غایبان خدمت سربازی را ممنوع دانست 
و گفت: اســتخدام همه افراد در دستگاه ها، شرکت ها و نهادها به وضعیت 

مدرک پایان خدمت آنها بستگی دارد.

معاون فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه و فرمانده حوزه نظام وظیفه 
اســتان در ادامه همچنین به کارگیری مشموالن غایب خدمت سربازی 
در بنگاه های خصوصی، کارگاه ها و غیره را ممنوع دانســت و گفت: اگر 
در بازرســی ها شناسایی شود کارفرمایی ســرباز فراری را به کار گرفته و 
استخدام کرده برای بار اول ۱۰ میلیون تومان و برای بار دوم و سوم ۲ برابر 
و ســه برابر هزینه یک سرباز در یک سال خدمت جریمه و اگر تکرار شود 
به دادگاه نیز معرفی می شود.نجفی در ادامه با بیان اینکه تمام دستگاه ها 
و نهادها موظف به همکاری با نظام وظیفه برای معرفی مشموالن غایب 
خدمت ســربازی هستند، گفت: مشــموالن غایب نگران جریمه اضافه 
خدمت خود نباشند زیرا در مجموع ۶ ماه است و فرماندهان ارشد می توانند 

جز یا کل آن را ببخشند.
* به ازای هر فرزند 3 ماه خدمت سربازی کسر می شود

وی گفت: سربازان و مشموالن غایب خدمت سربازی که فرزند دارند 

به ازای هر فرزند سه ماه از خدمت آنها کسر می شود.
نجفی در پایان بیان داشــت: مشــموالن خدمت سربازی به منظور 
آگاهی بهتر می توانند به ســامانه پیامک ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ و سایت سازمان 
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مراجعه کنند.

قانون معافیت سربازی فرزندان رزمندگان
 بعد  از شهریور اجرا نمی شود

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان کرمانشاه: کاوه رستمی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان کرمانشاه:  

083-37236156-7 

سه شنبه28 خرداد 1398   شماره 5409
ضمیمه رایگان روزنامه دراستان کرمانشاه

دلم رمیده شد و غافلم من درویش
که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم
حافظکه دل به دست کمان ابروئیست کافر کیش

مدیــر مطالعــات پایــه منابع آب 
شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه 
با بیــان اینکه تاکنــون در هیچ نقطه 
استان فرونشست جدی زمین نداشته 
ایم، گفــت: برخی از مناطق اســتان 
از جمله دشــت روانســر ســنجابی و 
همچنین حســن آباد شیان در معرض 

خطر هستند.
به گزارش ایسنا سید مهران وحدتی، 
با اشاره به آخرین وضعیت دشت های 

کرمانشــاه از نظر فرونشســت زمین، 
اظهار کرد: تاکنون فرو نشســت جدی 
در سطح دشت های استان نداشته ایم.

وی با بیان اینکه فرونشست زمین 
همــراه با لوله زایــی در آبخوان ها رخ 
می دهــد، ادامــه داد: لوله زایی قابل 
توجــه و معنــاداری تاکنــون فقط به 
صورت جزیی در چاه های مشاهده ای 
در محــدوده آبخوان هــای دشــت 
مطالعاتی روانسر ســنجابی به میزان 
کمی مشاهده شده که در صورت تداوم 
می تواند این محدوده را با مشــکالتی 

مواجه کند.
مدیــر مطالعــات پایــه منابع آب 
شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه 
خاطرنشان کرد: همچنین در محدوده 
دشت حسن آباد شیان نیز امکان بروز 

مشکل وجود دارد.

وحدتی اجرای طــرح احیا و تعادل 
بخشی دشــت ها را مهمترین راهکار 
برای مقابله با ایجاد فرونشســت زمین 
در دشــت های در معرض خطر استان 
دانست و تاکید کرد: از آنجایی که عامل 
اصلی فرونشســت زمین افت مشهود 
سطح آب های زیرزمینی است، اجرای 
ایــن طــرح می تواند به حفظ ســطح 
آب هــای زیرزمینــی و جلوگیری از 

فرونشست دشت ها کمک کند.
وی عنــوان کرد: در قالب این طرح 
از طریق انســداد چاه های غیرمجاز، 
کنترل بهره بــرداری چاه های مجاز، 
تقویت ســفره های زیرزمینی با تغذیه 
مصنوعــی و... در نهایــت تعادل بین 
تغذیه و تخلیه سفره های آب زیرزمینی 
صورت می گیرد و از تخلیه شــدید این 
سفره ها و فرونشست جلوگیری خواهد 

شــد. مدیر مطالعات پایــه منابع آب 
شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه 
اشاره ای هم به پیامدهای متعدد ایجاد 
فرونشســت زمین داشت و یادآور شد: 
یکــی از مهمترین ایــن پیامدها تغییر 
تخلل موثر سفره های آب زیرزمینی و 
نبــود امکان تغذیه مجدد آنها از طریق 

رواناب های حاصل از بارندگی است.
وحدتــی ادامه داد: بــه عالوه در 
صورتــی که فرونشســت همــراه با 
شکســتگی باشــد می تواند به ابنیه و 
تاسیسات سطح زمین آسیب وارد کند.

وی اظهــار کــرد: فرونشســت 
پیامدهای دیگــری از جمله لوله زایی 
چاه ها، تغییر کمــی و کیفی منابع آب 
زیرزمینی، بایر شدن اراضی حاصلخیز 
کشاورزی و در نهایت کاهش تولیدات 

کشاورزی را به همراه دارد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان:

فرونشست جدی در دشت های کرمانشاه نداشته ایم  

دومین جشــنواره ملی »روز مزرعه« در ایســتگاه تحقیقات کشاورزی 
اســالم آبادغرب با حضور دکتر مویدی؛ معاون سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشــاورزی کشور- دکتر حاتمی؛ معاون امور هماهنگی اقتصادی 
اســتانداری کرمانشاه-مهندس حاتمی؛ رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان کرمانشاه- حجت االسالم یوسفی نیا؛ مسئول حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در ســازمان و روحانیون حاضر در مراسم- دکتر خمیس آبادی؛ رئیس 
مرکز تحقیقات  کشــاورزی استان- روســای دانشگاه و مراکز کشاورزی و 
دهستانها و دستگاههای استان و با حضور جمعی از کشاورزان، دانشجویان 

و خبرنگاران استان برگزار شد.
* ضــرورت معرفی دســتاوردهای جدیــد برای بخش 

کشاورزی
الهه فرهــادی - خبرنگار جام جم کرمانشــاه: رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی استان در این مراسم اظهار داشت: ایستگاه تحقیقات کشاورزی و 
منابع طبیعی اسالم آباد غرب یکی از ایستگاه های تحقیقاتی مهم در کشور 
و جزو موفق ترین و پویاترین مراکز تحقیقاتی استان است که خاص مناطق 

معتدل و سرد می باشد.
نوربخش حاتمی با بیان اینکه تاکنون 9۰ هزارتن گندم از مزارع اســتان 
برداشت شــده است تصریح کرد: با اقدامات خوبی که در راستای سمپاشی 
مزارع گندم در برابر آفت زنگ زرد گندم صورت گرفته خوشبختانه وضعیت 
اســتان از نظر این بیماری تحت کنترل اســت.  حاتمی با بیان اینکه استان 
کرمانشاه ۵۴ مرکز خدمات ترویجی کشاورزی دارد بیان کرد: تمام 9۴۰ هزار 
هکتار عرصه های زراعی و باغی اســتان در قالب ۶۴9 پهنه تعریف شده که 
در این زمینه ۶۴۰ کارشناس ارشد و دکتری و ۶۵ محقق معین در حال انتقال 
یافته های تحقیقاتی به بهره برداران هســتند.حاتمی با بیان اینکه سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان ارتباط خوب و سازنده ای با مراکز دانشگاهی دارد 
تصریح کرد: معرفی دســتاوردهای جدید برای عرصه های کشاورزی یک 
ضرورت اســت. حاتمی اظهار کرد: ایستگاه اسالم آباد غرب در معرفی نسل 
جدید ارقام گندم نقش فعالی داشــته اســت و امروز ۳۲ رقم جدید گندم را در 
معرض دید محققین و کشاورزان قرار داده است و ارقام معرفی شده ارقامی 
هستند که از نظر کمی و کیفی بهبود یافته و از نظر به نژادی و به زراعی روی 

آنها کار شــده است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان تصریح 
کرد: عالوه بر پروژه های تحقیقاتی، تامین هسته های بذری گندم مورد نیاز 
استان، تولید سایر هسته های بذری همانند الین های والدینی ذرت و کلزا و 

ارزیابی ساالنه حدود دو هزار الین در این مرکز انجام می شود.
* توانمند سازی کشاورزان با انتقال دانش روز  

معاون امور هماهنگی اقتصادی اســتانداری کرمانشاه هم در ادامه این 
جشنواره، استان کرمانشاه را استانی با پتانسیل های باال در بخش کشاورزی 
معرفی و تصریح کرد: اســتان کرمانشــاه در زمینه کشت گندم، دانه های 
روغنی، چغندرقند، نخود و ذرت در کشور از رتبه های برتر برخوردار است و با 
بهره وری و ارزش افزوده می باید در آمد ســرانه کشاورزان استان را افزایش 
دهیم. هدایت حاتمی با بیان اینکه عمده کشــت در استان کرمانشاه از نوع 
دیم اســت اظهار کرد: علی رغم اینکه ۵ ۵ درصد اراضی قابل کشت کشور 
در استان کرمانشاه قرار دارد ولی متاسفانه کشت آبی و آبی کردن اراضی در 
اســتان نصف متوسط کشوری است که امید است با به انجام رسیدن پروژه 

های گرمسیری و سردسیری این مهم جبران گردد. 
حاتمی با بیان اینکه با انتقال دانش روز به کشاورزان می توانیم کشاورزان 
را توانمند ســازیم خاطرنشان کرد: در این راستا سه حلقه تحقیقات، ترویج و 

کشاورزان باید با هم ارتباط نزدیکتری داشته باشند.
حاتمی با بیان اینکه در حوزه تخصیص تسهیالت در بخش کشاورزی و 
دامداری جزو اســتان های پیشرو هستیم ابراز امیدواری کرد: با رونق هرچه 

بیشتر سهم بخش کشاورزی شاهد بالندگی اقتصاد استان باشیم.
حاتمی با اشــاره به ضرورت ایجاد زنجیره های ارزش افزوده در بخش 
کشاورزی تصریح کرد: با ایجاد زنجیره تولید می توانیم اشتغالزایی نموده و 

درآمد اقتصادی ایجاد نمائیم.
* فعالیت 1400 مرکز خدمات کشاورزی در کشور 

در ادامه معاون ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوررزی کشور 
اظهار کرد: باید به سمت کشاورزی دانش بنیان حرکت نماییم.

دکتر علی اکبر مویدی ضمن تشکر از مرکز تحقیقات کشاورزی و مدیریت 
ترویج جهاد کشــاورزی و سایر دست اندرکاران برنامه روز مزرعه در استان 
کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه جزء استانهای پیشرو در برگزاری روز مزرعه 
است.مویدی با بیان اینکه کشاورزی دانش بنیان بر نظام تحقیقات، دانش، 
اطالعات و نوآوری مبتنی اســت، گفت: در کشاورزی دانش بنیان محققین 
باید دستاوردهای تحقیقاتی خود را در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی 
قــرار دهند.وی با تاکید بر اینکه باید یافته هــای تحقیقاتی به عرصه های 
کشاورزی منتقل شود، تاکید کرد: اگر چه ممکن است در ابتدا کشاورزان برابر 
یافته های نوین مقاومت کنند، اما در نهایت در صورت استفاده از این تغییرات 

می توانیم شاهد اتفاقات خوبی در حوزه کشاورزی باشیم.
این مسئول در ادامه با بیان اینکه در کشور ۱۴۰۰ مرکز خدمات کشاورزی 
فعال اســت، گفت: هر مرکز خدمات کشاورزی در واقع نماینده وزارت جهاد 
کشاورزی در دهستان است که با هدف انتقال سریع یافته های تحقیقاتی به 

کشاورزان در دهستان ها ایجاد شده است. 

برپایی دومین جشنواره ملی » روز مزرعه«
 در اسالم آباد غرب 

برداشت ساالنه 300 هزار 
تــن مواد معدنــی از معادن 

کرمانشاه 

معاون امور معــادن و صنایع معدنی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از برداشت 
ساالنه ۳۰۰ هزار تن مواد معدنی از معادن استان به 

ارزش حدود ۷۵۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش ایســنا عزت اهلل حاصلی با اشــاره به 
وضعیت معادن استان کرمانشاه از وجود ۲۲۵ معدن 
در اســتان کرمانشــاه یاد کرد و گفت: ۲۳۰۰ نفر به 
صورت مستقیم در این معادن مشغول به کار هستند.

وی اظهار کرد: ساالنه حدود ۳۰۰ هزار تن انواع 
مواد معدنی از معادن کرمانشاه برداشت می شود که 

ارزش آن حدود ۷۵۰ میلیارد ریال است.
معاون امــور معادن و صنایع ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان کرمانشــاه با اشار به سهم 
۲۰ درصدی ســنگ های تزئینی از معادن اســتان، 
یادآور شد: ۴۸ معدن سنگ تزئینی در استان داریم و 
کرمانشاه از نظر ذخایر و معادن سنگ های تزیینی در 
رتبه دهم کشور قرار دارد.به گفته این مسئول، از ۴۸ 
معدن سنگ تزئینی استان ۲۸ معدن مرمریت و ۲۰ 
معدن دولومیت است.وی از بعد صادراتی سنگ های 
تزئینی استان هم یاد کرد و ادامه داد: محصوالت این 
معادن عالوه بر تامین نیازهای داخلی، به کشورهای 
عراق و حاشــیه خلیج فارس صادر می شود.حاصلی 
با اشاره به اینکه ســاالنه ۱۸۰ هزار مترمربع سنگ 
فراوری شده و ۱۵ هزار تن سنگ کوب از استان صادر 
می شود، عنوان کرد: برای افزایش تولید و صادرات 
سنگ تزئینی استان برنامه داریم.معاون امور معادن 
و صنایع معدنی افزایش تولید و کیفیت ســنگ های 
تزئینی را منوط به استفاده از تکنیک های اکتشاف، 

استخراج و فرآوری مدرن دانست.  

خبر

افزایش ۱۲ تا ۱۶ درصدی شهریه دانشگاه 
آزاد در سال ۹۸

تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد 
اســتان کرمانشــاه، بیش از ۱۶ هزار نفر است. در دو سال 
اخیر، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بیش از ۵ رشته 

برای ارائه اضافه شده است.
نگین عزتی - خبرنگار جام جم کرمانشاه: 
مدیر روابط عمومی دانشــگاه آزاد کرمانشاه با بیان اینکه 
از دوره کاردانی تا دکتری، ۴۴۵ رشــته در دانشــگاه آزاد 
کرمانشــاه وجود دارد گفت: دانشگاه آزاد بیش از ۱۶ هزار 
نفر دانشــجو دارد که 9 هزار و ۵۰۰ نفر در مرکز اســتان و 
سایر نفرات مربوط به مراکز و، واحد های سما هستند.وی 
در ارتباط با تعداد اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه 
آزاد گفت: بیش از ۴۲۲ نفر هیات علمی رسمی دراستان، 
یک هزار و ۵۰۰ نفر مدرسان حق التدریس و بیش از ۳۷۵ 
نفر در بخش اداری مشغول به کار هستند. امراهلل عظیمی 
افزود: در سال گذشته در دانشگاه آزاد، بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ 
دانشجو فارغ التحصیل شــده اند. 9۰درصد دانشجویان 
بومی و ۱۰ درصد آنها غیر بومی هســتند. در دو سال اخیر 

بیش از ۵ رشــته، در مقطع کارشناســی ارشد و دکتری 
برای ارئه به دانشــجویان اضافه شــده است. عظیمی در 
خصوص افزایش شــهریه گفت: امســال، بین ۱۲ تا ۱۶ 
درصد، شاهد افزایش شهریه خواهیم بود. عظیمی افزود: 
در ســال گذشته در دانشــگاه آزاد، بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ 
دانشجو فارغ التحصیل شده است.9۰ درصد دانشجویان 
بومی و ۱۰ درصد آنها غیر بومی هســتند. در دو سال اخیر 
بیش از ۵ رشــته، در مقطع کارشناســی ارشد و دکتری 
برای ارئه به دانشــجویان اضافه شــده است. عظیمی در 
خصوص افزایش شــهریه گفت: امســال، بین ۱۲ تا ۱۶ 
درصد، شــاهد افزایش شــهریه خواهیم بود.وی درباره 
فعالیت های ورزشی و فضای مربوط به آن در دانشگاه آزاد 
گفت: در دانشگاه آزاد هرسال مسابقات ورزشی، در رشته 
های مختلف برای دانشجویان خانم و آقا برگزار می شود. 
دانشجویان دانشــگاه آزاد با حضور در مسابقات ورزشی 
بسکتبال توانسته اند قهرمان کل کشور شوند، همچنین 

امسال نیز میزبان مسابقات ورزشی، کشتی هستیم.


